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 المحور األول

 السياسة الخارجية المصرية

 )األهرام( السيسى وسلمان يؤكدان عمق العالقات المصرية ـ السعودية

قوة وعمق العالقات بين مصر والسعودية وضرورة االرتقاء بها وتعزيز التعاون  علي الملك سلمان بن عبدالعزيزوأكد السيسي 

خالل اجتماعهما أمس، بحضور األمير محمد بن نايف ولي العهد، النائب األول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية،  جاء ذلك بينهما

 .واألمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي

 

 )بوابة األهرام( قطر بالتأجيل أبوالغيط أميًنا عاًما للجامعة العربية.. والمجلس يرفض اقتراح

ساعات، فاز مرشح مصر أحمد أبو الغيط بمنصب األمين العام لجامعة الدول 9استمرت نحو  بعد ماراثون من المشاورات التي

وقد شهدت جلسة وزراء الخارجية العرب، التي عقدت الليلة مناقشات مكثفة انتهت باختيار أبوالغيط، بمبدأ التوافق،  العربية.

 األعضاء.ولم يلق مقترح دولة قطر بتأجيل التصويت شهًرا، قبوال لدى الدول 

 

 )بوابة األهرام( وزير الخارجية القطري: سنعمل مع أبو الغيط حتى يثبت جدارته بتوليه هذه المهمة

تحفظ قطر على اختيار أحمد أبو الغيط أميًنا عاًما لجامعة الدول قال الشيخ عبد الرحمن آل ثاني، وزير الخارجية القطري، إنه رغم 

العربية، إال أن بالده ستعمل معه وتتطلع للتعاون معه، حتى يثبت جدارته بتوليه هذه المهمة وأن يحافظ على التوافق العربي 

 الذي تجاوبت معه بالده.

 

 )بوابة األهرام(التحفظ على األمين العام جاء من قطر وحدها  شكري: 

العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط جاء من دولة قطر وحدها،  قال وزير الخارجية سامح شكري، إن التحفظ علي تعيين األمين

معتبرا أنه لن يؤثر على أداء األمين العام الجديد لمهام منصبه بالنظر الي ما يتمتع به من خبرات واسعة وكفاءات عاليه تمكنه 

 .ترشيح أبو الغيطرفضها ونفي ما أثير تجاه السودان حول  من االضطالع بمهام منصبه.

 

 )بوابة األهرام( األوروبي يدعو لوقف المساعدات لمصر على خلفية مقتل الطالب اإليطالي البرلمان 

أن قضية ريجيني، تعد واحدة من  وقالألوروبي إلى وقف المساعدات إلى مصر، بياًنا دعا فيه دول االتحاد ا البرلمان األوربي أصدر

ن وودعا البرلمان األوروبي الحكومة المصرية إلى إلغاء قان عشرات قضايا االختفاء القسري التي تمارس بحق النشطاء المصريين

 .التظاهر الذي وصفه بـ"القمعي"

 

 )بوابة األخبار( "الشمال السيسي يعود للقاهرة بعد حضور مناورات "رعد

السيسي قادما من المملكة العربية السعودية بعد زيارة استغرقت يومين حضر خاللها ختام تدريبات مناورات عاد إلى القاهرة 

ضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وعدد دولة عربية واسالمية بح 61"رعد الشمال" والذي شاركت فيه 

 .من قادة الدول

http://www.ahram.org.eg/News/131842/25/484462/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%89-%D9%88%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D9%85%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%80-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF.aspx
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http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882905/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882905/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B4%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D9%84%D9%83-%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D9%83%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%A5%D8%AF.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882683/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882683/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%85-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e1a8c080056353583d9b17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1457629376
http://akhbarelyom.com/article/56e1a8c080056353583d9b17/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-1457629376
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 )اليوم السابع( مارس الجارى 12سفير مصر بروسيا: سامح شكرى يزور موسكو يوم 

مارس القادم فى زيارة رسمية يلتقى  12أن وزير الخارجية سامح شكرى سيزور موسكو يوم أكد سفير مصر فى روسيا محمد البدرى 

 خاللها مع وزير الخارجية الروسى سيرجى الفروف.

 

 (61)عربي قيادي بحماس: وفد من الحركة يزور القاهرة خالل األيام المقبلة

 أكد قيادي في حركة حماس، الخميس، أن "وفدا قياديا من الحركة، سيزور العاصمة المصرية القاهرة، خالل األيام القليلة المقبلة".

رة، يضم وقال المصدر )مفضال عدم الكشف عن اسمه(، إن "األيام القليلة القادمة، ستشهد زيارة وفد قيادي من حماس للقاه

 ثالثة أعضاء من قطاع غزة، واثنين من الخارج".

 

 )مصرالعربية( تليفزيون بلجيكا:الوفي لمبارك أمينا للجامعة العربية

، أمينا عاما للجامعة 6111يناير عام  62أحمد أبو الغيط، آخر رئيس وزراء في عهد الديكتاتور حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 

تحت هذه الكلمات نشر موقع راديو وتلفزيون بلجيكا الناطق بالفرنسية"آر تي بي إف" تقريرا حول اتفاق وزراء الخارجية  العربية.

 العرب الخميس على تعيين أبو الغيط أمينا عاما جديدا للجامعة العربية، رغم تحفظ قطر.

 

 )مصرالعربية( أمينا عام للجامعة العربية، أصبح اآلن 6111صاحب مقولة "إسرائيل هي عدو مصر" عام 

نصب أمين عام جامعة الدول العربية، إن قالت وسائل األعالم اإلسرائيلية في أول رد فعل لها على تعيين أحمد أبو الغيط في م

، أصبح اآلن أمينا عام للجامعة العربية، راصدة 6111وزير الخارجية المصري األسبق صاحب مقولة "إسرائيل هي عدو مصر" عام 

 عددا من تصريحاته المثيرة للجدل تجاه تل أبيب.

 

 )الشروق( لتصدير الكهرباء إلفريقيا« بناء سد جديد»إثيوبيا تبدأ قريبا 

قال رئيس الوزراء اإلثيوبي هايلي مريم ديسالين، إن بالده التي تخطط لكي تصبح مصدرا إقليميا رئيسيا للكهرباء، ستبدأ قريبا 

 ميجاوات. 6111ة الكهرومائية بقدرة بناء سد جديد للطاق
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http://www.masralarabia.com/%D8%B5%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D8%A3%D8%AC%D9%86%D8%A8%D9%8A%D8%A9/961112-%D8%AA%D9%84%D9%81%D8%B2%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%AC%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/961064-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B5%D8%B1/961064-%D8%A3%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%82-%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=790f1ca4-3d5a-4583-a1af-05e789bccfcf
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=790f1ca4-3d5a-4583-a1af-05e789bccfcf
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 المحور الثانى

 السياسة الداخلية المصريةتطورات 

 

 -الحكومة المصرية: 

 (األهرام) إسماعيل: أولوياتنا إصالح قطاع األعمال العام وتنشيط السياحة واالستثمارشريف 

ياتى على اولويات السيسى والحكومة، مؤكدًا أن الصعيد ينتظره الكثير خالل  الوزراء، أن الصعيدأكد شريف إسماعيل رئيس 

خالل لقائه أمس بنواب محافظات جاء ذلك  نظراً لما يتمتع به من الثروات واإلمكانات والمقومات الالزمة للتنمية.المرحلة المقبلة 

 .قنا األقصر وأسوان بحضور وزيرى التنمية المحلية والشئون القانونية ومجلس النواب

 

أنشطة البحث وتنمية  رئيس الوزراء: قطاعا البترول والغاز في مصر شهدا خطوات جادة وملموسة في دفع

 (بوابة األهرام) الحقول

لوزراء، كاًل من وزير النفط العراقي الدكتور عادل عبد المهدي، ووزير الطاقة األردني الدكتور استقبل شريف إسماعيل رئيس ا

 إبراهيم سيف، وحضر اللقاء وزير البترول المصري المهندس طارق المال، وسفير العراق بالقاهرة.

 

 (اليوم السابع) توقعات بتعديل وزارى محدود خالل أيام قبل عرض برنامج الحكومة على البرلمان

قبل إلقاء الحكومة  إسماعيل،أفادت مصادر حكومية أن األيام المقبلة يمكن أن تشهد تعديال وزاريا محدودا فى حكومة شريف 

إلى أن التغيير سيتضمن عدد من وزراء المجموعة الخدمية والمجموعة  ، الفتهالجارىمارس 62لبيانها أمام مجلس النواب 

 .وزراء 8إلى  2االقتصادية قد يتراوح من 

  

 (بوابة األهرام) وزير الري: إثيوبيا لم تخطرنا ببناء سد جديد ويكشف موعد افتتاح قناطر أسيوط

م إخطار مصر من قبل الجانب اإلثيوبي حول عزمها إقامة سد جديد أكد الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، أنه لم يت

على نهر النيل، قائًلا:"ال نستطيع التأكيد من تصريحات رئيس الوزراء اإلثيوبي حول السد المزمع إقامته، سيكون على النيل األزرق 

 أو غيره من األنهار.

 

 

 (بوابة األهرام) الستثمارات في مصرالزند وسالمان يوقعان بروتوكول تعاون لتهيئة مناخ جاذب ل

بروتوكول تعاون مع أشرف سالمان وزير االستثمار، في حضور عدد من مساعدي الوزيرين،  وقع المستشار أحمد الزند وزير العدل،

ويهدف البروتوكول إلى تطبيق منظومة الدفع والتوقيع اإللكتروني من خالل  وذلك بمقر الهيئة العامة لالستثمار بمدينة نصر.

 .المستثمرين علىت من أجل التسهيل تبسيط إجراءات تبادل البيانات والمعلوما

 

http://www.ahram.org.eg/News/131842/25/484479/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131842/25/484479/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882659/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882659/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A7-%D8%AE%D8%B7%D9%88%D8%A7.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9/2623430
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%89-%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B9%D8%B1%D8%B6-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%B9/2623430
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882942/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882942/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A-%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%85-%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%88%D9%8A%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%85%D9%88.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882790/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AC.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882790/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%86%D8%AF-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%8A%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D8%AA%D9%88%D9%83%D9%88%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%84%D8%AA%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE-%D8%AC.aspx
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 -الوفود األجنبية: 

 

 (بوابة األهرام) نائب رئيس مجلس األمة الكويتي يصل إلى القاهرة في زيارة لمصر

بارك الخرينج، قادما من الدار البيضاء بالمغرب.ومن المقرر وصل إلى القاهرة، اليوم الخميس، نائب رئيس مجلس األمة الكويتي م

أن يلتقي نائب رئيس مجلس األمة الكويتي خالل زيارته للقاهرة عددا من المسئولين لبحث دعم العالقات المصرية الكويتية في 

 كافة المجاالت.

 

 (المصرى اليوم) مخبراء وزارة النقل األلمانية يتفقدون إجراءات التأمين بمطار الغردقة اليو

يتفقد وفد من أعضاء ومفتشي لجنة أمن المطارات األلماني ووزارة النقل اإلجراءات األمنية المتبعة لتأمين السائحين والطائرات 

المطار وتفقد منطقة الحقائب وصالتي السفر والوصول وأجهزة بمطار الغردقة الدولي، للوقوف على اإلجراءات المتبعة داخل 

 الكشف عن المفرقعات والحقائب، وستستمر أعمال التفتيش حتى األحد المقبل.

 

 -البرلمان المصري: 

 

 

 (اليوم السابع)"العليا لالنتخابات"تواصل اليوم استقبال طلبات الترشح بـ"دائرة عكاشة"

مجلس  بات، الستقبال طلبات وأوراق الترشيح من راغبى الترشح، لخوض انتخاليا لالنتخابات بالدقهلية عملهاتواصل اللجنة الع

 .النواب، على مقعد دائرة طلخا ونبروه الشاغر، بعد إسقاط عضوية توفيق عكاشة عضو الدائرة السابق

 

 (الشروق) لزيارة بالده« العموم»سفير بريطانيا ينقل لعبد العال دعوة رئيس 

نقل سفير بريطانيا لدى مصر جون كاسن دعوة من رئيس مجلس العموم البريطانى إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس 

جاء ذلك في بيان وزعه المكتب الصحفي لمجلس النواب عقب لقاء عبد  .ى أقرب فرصة ممكنةالنواب لزيارة المملكة المتحدة ف

 العال، اليوم الخميس، في مكتبه مع السفير البريطانى.

 

 

 )بوابة يناير( مارس11يجري زيارة موسعة بالمناطق الحدودية بدأ من ” النواب“

مشكالت مواطنيها واحتياجاتهم،  علىقرر مجلس النواب بإرسال لجانًا برلمانية لزيارة المناطق الحدودية والمحرومة للتعرف 

والمناطق المقرر زيارتها هي )شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح والبحر األحمر وحاليب وشالتين والنوبة بمحافظة أسوان(، وحدد 

 .مارس الجاري 61 حتى 11في الفترة من  البرلمان إجراء هذه الزيارات

 

 

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882910/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882910/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%8A%D8%AA%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%B2%D9%8A.aspx
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908133
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908133
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%AF%D8%A7/2623731
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%B7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD-%D8%A8%D9%80%D8%AF%D8%A7/2623731
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=c4d68541-f790-43e7-98e9-f4021f65871a
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=c4d68541-f790-43e7-98e9-f4021f65871a
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 -األحزاب واالئتالفات: 

ابة بو) المحافظين: دعوة البرلمان األوروبي لوقف المساعدات لمصر تدخل سافر واستباق لنتائج التحقيقات

 (األهرام

قال أحمد حنتيش، المتحدث الرسمى باسم حزب المحافظين، إن دعوة البرلمان األوروبي لوقف المساعدات والتعاون األمني مع 

خلفية مقتل الشاب اإليطالي جوليو ريجيني بالقاهرة تدخل  علىتصدير األسلحة لمصر،  علىالسلطات المصرية، وفرض حظر 

 .داخلية واستباق لنتائج التحقيقاتسافر في الشئون ال

 

 (اليوم السابع) حماة وطن": أبو الغيط"صاحب تاريخ" وعلى قطر أال تقارن نفسها مع مصر"

أشاد اللواء محمد الغباشى، مساعد رئيس حزب حماة وطن، باختيار المرشح المصرى أحمد أبو الغيط كأمينا لعام لجامعة الدول 

أن موقف قطر بالتحفظ على أبو الغيط غير مبرر وغير مفهوم، مطالبا  كبير، موضحاماسى العربية، مؤكدا أنه صاحب تاريخ دبلو

 .طر بضرورة أن تعرف حجمها الطبيعىق

 

 ويطالب باالنتهاء من تشكيل القوة العربية المشتركة شيد بنتائج مناورة "رعد الشمال""مستقبل وطن" ي

 (بوابة األهرام)

ات امي لمناورب مستقبل وطن، حرص السيسي، لحضور البيان الختأشاد أشرف رشاد، األمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية بحز

من تشكيل القوة  وشدد على ضرورة االنتهاء أن المناورة أضافت للقوات المشاركة رفع جاهزيتها العسكرية وأوضح""رعد الشمال

 .العربية المشتركة

 

 (بوابة األخبار) األوروبي"المصريين األحرار" يطالب "الخارجية" بالرد الفوري على مزاعم البرلمان 

" Verts/ALEحرار بالخارج، نادر الشرقاوي، إن مشروع القانون الذي تمت صياغته من مجموعة " قال أمين شئون المصريين األ

أو ما يعرف بمجموعة "الخضر، والحلفاء األوروبيين األحرار"، داخل البرلمان األوروبي مجرد مقترحات، وستخضع إلى التصويت، عالوة 

 على أن المشروع غير ملزم لحكومات الدول األعضاء.

 

 (البوابة نيوز) الدستور"“بـ آالف عضو من كشوف الناخبين  2 شطب

انتهت اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الدستور من إعداد كشوف األعضاء، الذين يحق لهم التصويت فى االنتخابات الداخلية 

  فيها انتخاب رئيس الحزب، واألمين العام، وأمين الصندوق.للحزب، والتى من المقرر أن يتم 
 

 (بوابة يناير) مارس بمحمد محمود 11المصريين األحرار يعقد مؤتمره السنوي 

مراجع الحسابات الخارجي والميزانية يعقد حزب المصريين األحرار، مؤتمره السنوي، لمناقشة واعتماد التقارير السنوية، واعتماد 

من النظام األساسي،  69و 68مارس الجاري، استنادًا للمادة  11العامة، وعرض ومناقشة توصيات مجلس األمناء والمقرر عقده في 

 وذلك بمقر الحزب بقصر محمد محمود.

http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882908/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882908/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8%D9%8A%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%85.aspx
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86---%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%82%D8%B7%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9/2623608
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%A9-%D9%88%D8%B7%D9%86---%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7%D8%B5%D8%A7%D8%AD%D8%A8-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%89--%D9%82%D8%B7%D8%B1--%D8%A3%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B3%D9%87%D8%A7-%D9%85%D8%B9/2623608
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882807/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/13/70/882807/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-%D9%88%D8%B7%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%B1%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A8%D8%A7.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e1cee88005633b6801c329/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-1457639144
http://akhbarelyom.com/article/56e1cee88005633b6801c329/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D9%8A-1457639144
http://www.albawabhnews.com/1818358
http://www.albawabhnews.com/1818358
http://yanair.net/?p=56783
http://yanair.net/?p=56783
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 -منظمات المجتمع المدني: 

 (الشروق) ملف التمويل األجنبى فورايجب حفظ «: ألمم المتحدة»لـ منظمة حقوقية مصرية  12

منظمة حقوقية مصرية فى خطاب للمفوض السامى لحقوق اإلنسان باألمم المتحدة، مجموعة من التوصيات منها،  12حددت 

منظمات المجتمع المدنى المصرية من العمل بحرية وفق تشريعات تمتثل للمعايير الدولية، دون التعرض لتدابير  تمكين

 انتقامية لها، والحفظ الفورى لملف قضية التمويل األجنبى.

 

 (المصرى اليوم) «من أجلك يا مصر»لحملة « ضد اإلرهاب»اليوم أول مؤتمر 

، اليوم، الجمعة، أولى مؤتمراتها، في إطار حملتها ضد اإلرهاب بحضور عدد كبير من فناني ومثقفي «مصرمن أجلك يا »تبدأ حملة 

 مصر بنادي األدباء أمام مجلس النواب.

 

 (البوابة نيوز) الجماعة اإلسالمية تقطع عالقتها باإلخوان

اتخاذ الجماعة وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية قرارا نهائيا  عن اسمهكشف مصدر قيادى فى الجماعة اإلسالمية رفض نشر 

 ، واالستمرار فى هجومه الشرس عليها.بمقاطعة اإلخوان، بعد السماح لإلعالمى محمد ناصر بالتهكم على الجماعة اإلسالمية

 

 -المؤسسات الدينية: 

 (الوطن) الطيب يلتقي عمداء كليات "األزهر": يجب فصل أي شخص يخرج عن الوسطية

على ضرورة التزام الجدية في عملهم، ومتابعة الطالب متابعة التقى أحمد الطيب، شيخ األزهر، عمداء كليات جامعة األزهر، وشدد 

عليمية واالنحراف مباشرة، ودعم األنشطة التي يقومون بها داخل الجامعة، لعدم ترك المجال لمن يحاولون استغالل العملية الت

 طالب من األزهر في حادث مقتل النائب العام. 1وذلك بعد اتهام  بها عن مسارها

 

 -تصريحات: 

 (اليوم السابع)" نائب برلمانى: "دعم مصر" كان ُمصرا على إلغاء لجنة "النزاهة والشفافية

عضو مجلس النواب بالبحيرة، وصاحب مقترح استحداث لجنة النزاهة والشفافية، إنه يمتلك ملفات فساد كثير  عمارة،قال محمد 

تدين عدد كبير من العاملين فى جهات مختلفة فى الدولة وتوثق إهدار مليارات الجنيهات، لكنه ينتظر تفعيل األدوات البرلمانية 

  .مللنواب من أجل إعالن هذه الوقائع للرأى العا

 

 (الشروق) حريص على إصدار تشريعات تحمى الحريات« النواب»السادات: 

الحريات، خاصة أن المجلس يضم مجموعة أكد النائب محمد أنور السادات، حرص أعضاء مجلس النواب، على إصدار قانون يحمى 

 من الصحفيين والكتاب، مؤكدا فى الوقت ذاته ضرورة وجود قانون يتيح المعلومات فى مصر.

 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=a73b5856-f89e-44af-b944-bbfbcf93f9a1
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=a73b5856-f89e-44af-b944-bbfbcf93f9a1
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908140
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908140
http://www.albawabhnews.com/1818361
http://www.albawabhnews.com/1818361
http://www.elwatannews.com/news/details/1015735
http://www.elwatannews.com/news/details/1015735
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8F%D8%B5%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81/2623651
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%89--%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%8F%D8%B5%D8%B1%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D8%A7%D9%87%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81/2623651
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=71c496e6-2744-4173-a8a6-e4fba30288d9
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=71c496e6-2744-4173-a8a6-e4fba30288d9
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 (رصد) الجيش ليس أمامه إال تنحية السيسي حال الشعور بالخطر حسني:حازم 

أن "النظام ليس لديه القدرة وال الرغبة، وال  القاهرة،األستاذ بكلية االقتصاد والعلوم السياسية بجامعة  حسني،أكد الدكتور حازم 

إلى أن الجيش إذا وصل إلى مرحلة الشعور بأن  وأشار صفر،اسية حتى التصورات أو الرؤى التي تسمح له باإلصالح، فقدراته السي

 .ها في خطر سينحيهومصالح عليه، وأن الدولةالسيسي أصبح عبًئا 

 

 (رصد) حسن نافعة: شعبية السيسي تآكلت وبدأ العد التنازلي للثورة الثالثة

أكد الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية، أن السيسي شعبيته تآكلت وقد تكون انتهت، وأن الوضع الحالي المتدهور 

 ولكن الثورة قبل قائًما كان لما مماثلة صورة الحالي النظام ممارسات وأوضح أن.العد التنازلي الندالع الثورة الثالثةينذر ببدء 

  جديدة. وبأسماء بوجوه

 

 -توك شو: 

 (اليوم السابع) والبرادعى ال يتمتع بصفات الزعامة يبحث عن الضوء دائمًا صباحييم: محمد غن

دائمًا ما يبحث عن دور لنفسه تحت دائرة الضوء، الفتًا إلى  صباحيقال الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى فى مصر، أن حمدين 

أنه حاول أن يؤسس أكثر من تيار ولكنه لم ينجح، وعلق على دور الدكتور محمد البرادعى بأنه ال يعتبره شخصية قيادية وال يتمتع 

  .بصفات الزعامة، وال يستطيع إكمال دوره السياسى دائماً 

 

 (المصرى اليومال يملك قدرات سياسية )« سيف اليزل»ثمن ما قدمه و لم يأخذ« عكاشة»محمد غنيم: 

نائب البرلمان الذي أسقطت عضويته، كانت له عالقة باألمن، لكنه واضح أنه لم  عكاشة،إن توفيق  غنيم،قال الدكتور محمد 

يأخذ ثمن ما قدمه، وتم سجنه لبضعة أيام في قضية شخصية، وكنت سأقابل السفير اإلسرائيلي لو كان ذلك في مصلحة مصر، 

 «.لكن من خالل لجنة مشكلة من البرلمان لها شكل رسمي

 

 (الشروق) ز بدون سند قانوني وليس اختفاء قسريامختار نوح: مصر بها احتجا

بدون سند من قال مختار نوح عضو المجلس القومي لحقوق اإلنسان، إن مصر ال يوجد بها اختفاء قسريا، ولكن حاالت احتجاز 

وأضاف أن االختفاء القسري يدل على تغيب أشخاص دون معرفة أماكنهم، ولكن ما يحدث في مصر هو وجود محتجزين .القانون

 .عرف أحد عنهم شيء وكيف ُيعاملونفي سجون معلومة ال ي

 

 (بوابة يناير) القرموطي: البرلمان المصري مالوش طعم من غير مرتضى منصور

قال اإلعالمي، جابر القرموطي، أن هناك أعضاء بالبرلمان يريدون إسقاط عضوية مرتضى منصور، وأن دعم مصر يريد ذلك، على 

 ب الوطني.الرغم من كم المشاكل التي هي من باب أولى أن ينشغلوا بها أعضاء البرلمان، واصفًا دعم مصر بالحز

 

 

http://rassd.com/179758.htm
http://rassd.com/179758.htm
http://rassd.com/179739.htm
http://rassd.com/179739.htm
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85--%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B5%D9%81/2623589
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%BA%D9%86%D9%8A%D9%85--%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D9%89-%D9%8A%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%B9%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%88%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D9%89-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%AA%D8%B9-%D8%A8%D8%B5%D9%81/2623589
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908134
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908134
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032016&id=8d8fe5b4-ec5d-4bba-a860-652720fb9f9d
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032016&id=8d8fe5b4-ec5d-4bba-a860-652720fb9f9d
http://yanair.net/?p=56795
http://yanair.net/?p=56795
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 -سو شيال ميديا: 

 (اليوم السابع)" هاشتاج "مصر ينقصها وزير إيه" يتصدر تريندات "تويتر

تصدر هاشتاج، "مصر ينقصها وزير إيه"، قائمة األكثر تداواًل على موقع التواصل االجتماعى "تويتر"، حيث تفاعل النشطاء مع 

  .ب والسلبالقى سخرية واسعة بين النشطاء، والعديد من ردود األفعال ما بين اإليجا والذيالهاشتاج 

 

 (مصر العربية) مأمون فندي: العالم العربي أصبح صنيعة أفكار سطحية فقط

العالم العربي “وقال:  أشار مأمون فندي أستاذ العلوم السياسية إلى أن العالم العربي أصبح صنيعة أفكار سطحية وغير جادة.

الحالة التي نعيشها ألنه ليس صنيعة أفكار جادة تناقش في الكتب كما الغرب، بل صنيعة أفكار سطحية يتم تداولها في مجالس ب

 للنميمة".

 

 (مصر العربية) عبد الرحمن يوسف: نهنيء إسرائيل باختيار "أبو الغيط" أميًنا للجامعة العربية

باسمي “وقال: .عر عبد الرحمن يوسف انتخاب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبق أميًنا عاًما لجامعة الدول العربيةاستنكر الشا

وباسم سائر أنصار المقاومة ضد إسرائيل، نهنيء الكيان الصهيوني باختيار السيد أبو الغيط أميًنا عاًما لما يسمى جامعة الدول 

 ."العربية

 

 (مصر العربية) لغيط" تلميذ مبارك وترشيح السيسيكاتب سعودي: "أبو ا

تلميذ ": “ .العربيةاستنكر الكاتب السعودي تركي الشلهوب انتخاب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبق أميًنا عاًما لجامعة الدول 

 ."حسني مبارك وتزكية وترشيح السيسي ماذا عساه سيكون؟، شكًرا قطر لتحّفظك على هذا القرار

 

 (مصر العربية) الزعاترة: انتخاب "أبو الغيط" أميًنا للجامعة العربية يؤكد بؤس المرحلة

ؤس كد بذكر المحلل السياسي ياسر الزعاترة أن انتخاب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبق أميًنا عاًما لجامعة الدول العربية يؤ

"كانت فرًعا لخارجية مصر وستبقى، وحين ."أبو الغيط أميًنا عاًما للجامعة العربية دليل على بؤس المرحلة“وقال ": .المرحلة

 ."يضّيع السيسي قضايا األمة، فستمضي في ركابه

 

 (مصر العربية) فيصل القاسم: "أبو الغيط" صفعة وجهت للشعوب العربية

رأى اإلعالمي فيصل القاسم المذيع بفضائية الجزيرة أن انتخاب أحمد أبو الغيط وزير الخارجية األسبق أميًنا عاًما لجامعة الدول 

صفعة وجهت للشعوب التي كانت تتوقع الفوز بزبدة الشوط األول من “وقال .وجهت للشعوب العربيةالعربية بمثابة صفعة 

 ."ثورة الربيع العربي، مبارك خارج السجن، ووزيره على رأس الجامعة العربية

 

 

 

https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/2623763
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%87%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%AC-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D9%86%D9%82%D8%B5%D9%87%D8%A7-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A5%D9%8A%D9%87-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1/2623763
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/961124-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/961124-%D9%85%D8%A3%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%86%D8%AF%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%B5%D8%A8%D8%AD-%D8%B5%D9%86%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D9%81%D9%83%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%82%D8%B7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960860-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960860-%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81-%D9%86%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A1-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960851-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960851-%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%AA%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%B0-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D9%8A%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960831-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960831-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B9%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D9%8B%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D8%AF-%D8%A8%D8%A4%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/961148-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/961148-%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%A3%D8%A8%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%8A%D8%B7-%D8%B5%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D9%88%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B4%D8%B9%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 (مصر العربية) خالد البلشي: الداخلية تتعنت في إخالء سبيل الصحفي حسام السيد

استنكر خالد البلشي، وكيل نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، استمرار حبس الصحفي حسام السيد بالرغم من 

 ور قرار بإخالء سبيله من نيابة أمن الدولة.صد

 

 (مصر العربية) إعالمية جزائرية: العرب تقدموا في أساليب القمع والتعذيب فقط

الغرب طور “وقالت .ذكرت اإلعالمية الجزائرية انيا األفندي أن الدول العربية اصبحت متقدمة في أساليب القمع والتعذيب فقط

 ."أساليب القمع والتعذيب فقط، مسكينة شعوبنا نحن طورناو.والتجارةالتعليم والعدالة والصحة والسياحة واالقتصاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960989-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/960989-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%B4%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B9%D9%86%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%A1-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/961143-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%B7
http://www.masralarabia.com/%D8%B3%D9%88%D8%B4%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%A7/961143-%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8-%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%85%D9%88%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B0%D9%8A%D8%A8-%D9%81%D9%82%D8%B7
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 المحور الثالث

 تطورات المشهد المجتمعي 

 الحراك المجتمعي-1

 (الوطن) موظفو هيئة األوقاف يطالبون بإقالة الوزير بعد إحالة زمالئهم للنيابة

موظًفا من أبناء  16بإحالة  ر محمد مختار جمعة، وزير االوقاف الصادر أمسالدكتورفض عدد كبير من موظفي هيئة األوقاف، قرار 

للمطالبة بإنقاذ  موظفين لليوم الخامس على التوالييأتي ذلك بعد إضراب ال الهيئة إلى النيابة العامة بتهمة تعطيل العمل

 . إقالة القيادات ومحاسبة الفاسدينو تتعرض لها الهيئة من الخسائر التي

 

 قضايا المجتمع-6

 قتصاداأل

 (بوابة االخبار) ماليين ليلة سياحة منذ سقوط الطائرة الروسية 1زعزوع: خسرنا 

مليون دوالر لتركيب كاميرات مراقبة بشرم الشيخ والغردقة وأجهزة  ٢٣السياحة أن مصر تم تخصيص قال هشام زعزوع وزير 

ماليين ليلة سياحية بعد حادث  ٤وأكد أن السياحة خسرت حوالي  فحص حديثة بفنادق المدينتين بجانب جهود تأمين المطارات

 الطائرة الروسية .

 (بوابة االخبار) مليار دوالر 1‚2 تخفيض سعر توريد الغاز لمصانع الحديد يوفر

دوالر للمليون وحدة  1,2دوالر إلى  2قال المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة ,إن تكلفة تخفيض سعر توريد الغاز من 

مليار دوالر قيمة العملة الصعبة التي يتم إنفاقها الستيراد  1,1مليار جنيه ولكنه في المقابل سيوفر  1,6ية سيكلف الدولة حرار

 منتجات البليت من الخارج.

 (جريدة االهرام) المركزى البنك بقرارات تفاؤال جنيه مليار 2٫8البورصة تربح 

أنهت البورصة تداوالتها فى جلسة امس آخر جلسات اآلسبوع على ارتفاع جماعى لمؤشراتها حيث اغلق رأس المال السوقى عند 

مليار جنيه مدعومة بقوة شرائية من المستثمرين المصريين  8.22ية الجلسة محققا ارباحا مليار جنيه فى نها 111.22مستوى 

 واالجانب فى حين اتجهت تعامالت العرب للبيع.

 (بوابة االهرام) أيام أسبوعًيا 1البنك المركزي يعلن طرح عطاء دوالري للبنوك بشكل دوري 

مليون دوالر للبنوك في صورة عطاء دوالري، يتم طرحه بشكل دوري أيام األحد  18.8أعلن البنك المركزي ،اليوم الخميس، أنه باع 

مليون دوالر عرضت  11مليون دوالر للبنوك، من إجمالي  18.8المركزي، إلى أنه باع نحو وأشار  والثالثاء والخميس من كل أسبوع

 جنيهات للدوالر. 2.2111خالل العطاء الذي طرح اليوم، وبسعر 

 (الشروق)«أرسيلور ميتال»تشكيل لجنة لتسوية النزاع مع «.. إكسيد»بعد رفعها دعوى ضد مصر أمام 

عن أن الشركة التى تعتبر ثالث أكبر شركة متخصصة فى إنتاج الصلب فى العالم، قد أقامت « الشروق»كشف مصدر قضائى لـ

ستثمار )إكسيد( وذلك على خلفية نزاع قائم بينها فى ديسمبر الماضى دعوى ضد مصر أمام المركز الدولى لتسوية منازعات اال

 .الشركة الهندية أنها لم تتمكن من ممارسة عملها فى مصر  تقولو وبين هيئة التنمية الصناعية

http://www.elwatannews.com/news/details/1017973
http://www.elwatannews.com/news/details/1017973
http://akhbarelyom.com/article/56e1907b8005638a4c891779/%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1457623163
http://akhbarelyom.com/article/56e1907b8005638a4c891779/%D8%B2%D8%B9%D8%B2%D9%88%D8%B9-%D8%AE%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%A7-4-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%8A%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D8%B3%D9%82%D9%88%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%B5%D9%88%D8%B1-1457623163
http://akhbarelyom.com/article/56e17fa29e7873172dca1f11/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-5-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1457618850
http://akhbarelyom.com/article/56e17fa29e7873172dca1f11/%D8%AA%D8%AE%D9%81%D9%8A%D8%B6-%D8%B3%D8%B9%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%8A%D9%88%D9%81%D8%B1-5-1-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1-1457618850
http://www.ahram.org.eg/News/131842/5/484553/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84.aspx
http://www.ahram.org.eg/News/131842/5/484553/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B5%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D8%AD-%D9%AB-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87--%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%A4%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/882852/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/14/57/882852/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D9%84%D9%86-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83-%D8%A8%D8%B4%D9%83%D9%84-%D8%AF%D9%88%D8%B1.aspx
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=b5e5e343-d63c-4879-83bc-450ed6bcf873
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=10032016&id=b5e5e343-d63c-4879-83bc-450ed6bcf873
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 (نيوزالبوابه ) ألف عامل مهددون بالتشرد 611الغزل والنسيج مهنة تنتظر المنقذ.. 

يعيش اآلالف من العاملين بمصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية طوال األشهر القليلة الماضية 

ألف عامل، بسبب تراجع صناعة المنسوجات والمالبس الجاهزة والوبريات بفضل  611في مأساة حقيقية تكاد أن تطيح بأكثر من 

 مصنع وغلق كلي لبعضها. 211إغالق جزئي ألكثر من حيث تم  الدوالر األمريكيانهيار الجنيه المصري أمام 

 (البوابه نيوز) ال زيادة في مخصصات الصحة والتعليم بالموازنة

 ٣١٠٢/٣١٠٢فى الموازنة العامة للدولة  توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، قبول البرلمان بالمخصصات التى حددتها الحكومة

 ٪٢للتعليم والصحة والبحث العلمى دون زيادة عن الميزانية السابقة، بما يخالف الدستور الذى حدد نسبة اإلنفاق على الصحة بـ

 ترليون جنيه. ٣,٢من الناتج المحلى، الذى أصبح  ٪٠١بمجموع  ٪٠والبحث العلمى  ٪٣والتعليم العالى  ٪٤والتعليم 

 (البوابه نيوز) %1.6الذهب يرتفع 

صعدت أسعار الذهب خالل تداوالت أمس الخميس في ظل واسع النطاق للدوالر مقابل أغلب العمالت الرئيسية مختتًما عند أعلى 

دوالر إلى  12.11أو بمقدار  %1.6تسليم أبريل عند التسوية فيما ارتفعت العقود اآلجلة للذهب  مستوياته في أكثر من عام

 .6112دوالر لألوقية، وهو أعلى إغالق منذ فبراير  1626.81

 (المصري اليوم) «نزيف الجنيه»يوقف « المركزى»الدوالر يتراجع و

جنيه، وقال رؤساء شركات صرافة إنهم رصدوا ارتفاعا فى المعروض من الدوالر  9.21سوق السوداء إلى تراجع سعر الدوالر بال

مليون  11، فيما طرح البنك المركزى عطاء دوريا جديدا بقيمة %21، بينما انخفض الطلب بواقع %11و 61بنسبة تتراوح بين 

 ن.مليو 18.8دوالر للبنوك العاملة بالسوق المحلية، باع منها 

 (العربي الجديد) المخابرات المصرية تتدخل إلنقاذ االقتصاد المتردي

كشف أحد رجال األعمال المصريين البارزين عن دعوة جهاز المخابرات المصري بالد استمراًرا لقيام األجهزة األمنية المصرية بإدارة ال

الذي وصفه وكيل الجهاز الذي أدار االجتماع  االقتصادي لمناقشة الوضععددا من رجال األعمال إلى اجتماع في مقر الجهاز 

 ألننا مش ناقصين.. اشتغلوا هنا واللي عنده مشكلة هنحلها". محدش يخّرج قرش بره البلد ."بـ"المتردي

 صحهال

 (اليوم السابع) نوع دواء من األسواق بسبب ارتفاع سعر الدوالر 211نقيب صيادلة الفيوم: نقص 

قال الدكتور ربيع سويدان نقيب صيادلة الفيوم، أن سوق األدوية فى مصر بشكل عام وبمحافظة الفيوم بشكل خاص يشهد 

نوع من األدوية المختلفة. وأضاف نقيب صيادلة الفيوم فى  211الـ نقص كبير فى أنواع عديدة من األدوية يتجاوز عددها

 .نوع من هذه األدوية ليس لها بدائل 622تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن هناك 

 التعليم

 (رصد)إضراب طالب "العلوم" بالفيوم للمطالبة بإعادة تصحيح االمتحانات 

قام عدد من طالب الفرقة األولى بكلية العلوم في جامعة الفيوم باإلضراب عن الدراسة؛ وذلك للمطالبة بإعادة تصحيح 

االمتحانات الخاصة بهم؛ حيث وصفوا الدرجات التي حصلوا عليها بأنها سيئة جًدا وفيها ظلم لهم، وطالبوا المصححين بإعادة 

 قام الطالب باإلضراب عن الدراسة. مراجعة أوراق اإلجابة ولكنهم رفضوا، ف

 

http://www.albawabhnews.com/1818346
http://www.albawabhnews.com/1818376
http://www.albawabhnews.com/1818376
http://www.albawabhnews.com/1818228
http://www.albawabhnews.com/1818228
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908026
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908026
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A
http://www.alaraby.co.uk/economy/2016/3/10/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D9%84%D8%A5%D9%86%D9%82%D8%A7%D8%B0-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AF%D9%8A
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%86%D9%82%D8%B5-500-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-/2623707
https://www.youm7.com/story/2016/3/11/%D9%86%D9%82%D9%8A%D8%A8-%D8%B5%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D9%88%D9%85--%D9%86%D9%82%D8%B5-500-%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%82-%D8%A8%D8%B3%D8%A8%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-/2623707
http://rassd.com/179685.htm
http://rassd.com/179685.htm
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 االعالم

 (رصد) البلشي: اإلعالم المصري يشهد العديد من التجاوزات

أكد خالد البلشي، عضو مجلس نقابة الصحفيين، أن "اإلعالم المصري يشهد العديد من التجاوزات، وأصحاب تلك التجاوزات 

من ِقبل الدولة بهدف ضرب اإلعالم"، مطالبا بعدم انتظار حرية صحافة وإعالم في مجتمع منتهكة حريته، بحسب محميون 

 جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده مركز "الحق للديمقراطية وحقوق اإلنسان" تعبيره

 (بوابةاالخبار) عزمي مجاهد لـ "عمرو أديب": "معندكش معلومة اسكت"

وسؤال أديب للرئيس  مداخلة عبد الفتاح السيسيوذلك بعد  شن اإلعالمي عزمي مجاهد، هجوًما حاًدا على اإلعالمي عمرو أديب

لومة اسكت والشعب يعلم جيًدا وقال "مجاهد معندكش مع السيسي عن موقف سيناء من عمليات التنمية التي تقوم بها الدولة

 «.عبد الفتاح السيسيلوهناك ثقة من الشعب المصري  السيسيالمشروعات التي يقوم به 

 (بوابة االخبار) «ممولة وبتفكرني بأبطال السومو»عزمي مجاهد: عزة الحناوي 

مدفوعة وممولة »ا معتبرًا أنه السيسىهاجم اإلعالمي عزمي مجاهد، عزة الحناوي مذيعة التلفزيون المصري، بعد هجومها على 

ى تطاولها على السيس»"دي مذيعة وزن تقيل وبتفكرني بأبطال السومو وبتتكلم وتكتب غلط مضيفًا:  وأضاف «لديها توجهاتو

 خط أحمر..أي األشكال دى! وجاية منين!

 الزراعه

 (البوابه نيوز) وزارات فى أزمة القمح 1

لمنظمة الستيراد القمح بسبب تضارب القرارات ا ن أزمة طاحنة بين وزارات الزراعة والتموين والتجارةع مسئولةكشفت مصادر 

« فرص»والتى تحدد شروط دخول القمح إلى مصر بنسبة تشريعات الحجر الزراعى حيث تعتمد وزارة الزراعة على تطبيق  من الخارج

 «.هيئة الكودكس الدولية»ين والصناعة إلى مواصفات ، بينما تستند وزارتا التمو«األرجوت»من فطر 

 (البوابه نيوز) "المركزي" ينذر شركات الصرافة: وجود مخبأ سري معناه الغلق فوًرا

شديد اللهجة بأنه في حالة اشتباه  قالت مصادر إن البنك المركزى قام بتوزيع منشور على شركات الصرافة، يحتوى على إنذار

 مفتش المركزى في وجود مخبأ سرى، حتى وإن لم توجد فيه أموال مخبأة، سيتم غلق الشركة فورا وبدون إنذار.

 سياحهال

 (بوابة االخبار) رحلة 12 متن على أوربي سائح آالف 2 يستقبل الغردقة مطار

قادمة من مطارات  رحلة طيران دولية 12وبي على متن آالف سائح أور 2وصول حوالي  مارس 11الغردقة الدولي الخميس  شهد مطار

يستقبلها المطار اليوم معظمها تحمل سائحين إن الرحالت التي  صادق الشورىمدير المطار اللواء  وقال الدول األوروبية المختلفة

 .باإلضافة إلى رحالت من عدد من الدول األوروبية األخرى ألماًنا

 (الوطن) مقارنة بالعام الماضي %21"غرفة السياحة": تراجع الطلب األلماني لزيارة مصر 

رام إلببرلين معرض التي علقها القطاع السياحي على إن اآلمال  و مجلس إدارة غرفة شركات السياحةعض قال إيهاب عبدالعال

الفًتا إلى أن منظمي  زيارة الجناح العالمية الكبرى عنتحطمت بسبب عزوف شركات السياحة  تعاقدات جديدة للموسم الصيفي

 رغم أن مصر هي الراعي الثقافي له. بزيارتها لم يضعوا مصر من بينها دولة ينصح 21المعرض رشحوا 

 

http://rassd.com/179704.htm
http://rassd.com/179704.htm
http://akhbarelyom.com/article/56e1de589e7873385683432c/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%83%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1457643096
http://akhbarelyom.com/article/56e1de589e7873385683432c/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D9%84%D9%80-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A3%D8%AF%D9%8A%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%83%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D8%B3%D9%83%D8%AA-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1457643096
http://akhbarelyom.com/article/56e1bfa99e78736249b5c715/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1457635241
http://akhbarelyom.com/article/56e1bfa99e78736249b5c715/%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%AF-%D8%B9%D8%B2%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D9%85%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%AA%D9%81%D9%83%D8%B1%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%85%D9%88-%D9%81%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D9%88-1457635241
http://www.albawabhnews.com/1818366
http://www.albawabhnews.com/1818366
http://www.albawabhnews.com/1818345
http://www.albawabhnews.com/1818345
http://akhbarelyom.com/article/56e18e518005637b4b891778/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-36-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-1457622609
http://akhbarelyom.com/article/56e18e518005637b4b891778/%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%AF%D9%82%D8%A9-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D9%84-5-%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AA%D9%86-36-%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-1457622609
http://www.elwatannews.com/news/details/1018054
http://www.elwatannews.com/news/details/1018054
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 (بوابة االخبار) مليون يورو من ألمانيا لتمويل المتحف "األتوني" 11محافظ المنيا: 

يقوم الدكتور ممدوح الدماطي وزير وسمويل المرحلة األخيرة في المتحف قالت مديرة متحف هيلدزهايم إن هناك عدة خطوات بت

ين لجنة من الطرف وسيتم تشكيل عن العالقات الثقافية في ألمانيااآلثار بزيارة في مايو المقبل يلتقي خاللها مع المسئولين 

 مليون يورو. 11لتمويل تلك المرحلة والتي من المتوقع أن تبلغ لتقوم بتوقيع 

 (رصد) يناير وفبرايرخالل  %11السياحة في مصر تتراجع بنسبة 

، مؤكدا أن %11، بنحو 6112فبراير  -كشف وزير السياحة هشام زعزوع عن حدوث انخفاض بالحركة السياحية خالل الفترة يناير

 ر عن الوزارة تلقت "رصد" نسخة منه. شرم الشيخ من أكثر المقاصد السياحية تأثرا باألحداث السلبية األخيرة، وفقا لبيان صاد

 قباطاأل

 (االقباط اليوم) تواضروس: مصر الدولة الوحيدة التى بها المسلة و المنارة والمئذنة

ومصر عرفت المنارة أو علم االعمدة منذ الفراعنه فنجد المسلة المصرية القديمة  الى أن المنارة تتميز باالستقامةلفت تواضروس 

ثم صارت المنارة مع دخول المسيحية وتطورت مع دخول االسالم مصر وعرفت بالمئذنة، مشيرًا الى أن مصر الدولة الوحيدة فى 

 العالم التى يوجد بها الثالثة اشكال.

 أخرى

 (بوابة االخبار) خسائر انهيار محطة الصرف وغرق مئات األفدنةمليون جنيه  12أهالي النوبة: 

ما  صحي ار جسر ترابي خاص بمحطة صرفبعد انهي بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان رثة بيئيةتناول اإلعالمي محمد موسى كا

االتحاد  وقال محمد عزمي رئيس وغرق مساحات كبيرة من األراضي الزراعية مياه الصرف الصحي إلى مياه الشربأدى إلى تسرب 

 .نعيش مأساة في بالدنا والمسئولين ال يتحركون النوبي بأسوان

 (بوابة االخبار) أيام ابتداء من "السبت" 1التيار الكهربائي عن مدينة الطود باألقصر قطع 

وزيع الكهرباء بمحافظة األقصر عن قطع التيار الكهربائي عن مركز ومدينة الطود جنوب المحافظة لمدة ثالثة أيام أعلن قطاع ت

وأشار إلي أن الشركة أخطرت الجهات المعنية  مارس، إلجراء الصيانة بمحطة المحاوالت الرئيسية بالعديسات 16ابتداء من السبت 

 .والمستشفيات والمخابز والجهات األمنيةبشركة مياه الشرب والصرف الصحى 

 (بوابة االخبار) ساعات 9 انقطاع بعد سيناء مدن إلى االتصاالت عودة

 ساعات 9استمر ألكثر من  مارس، بعد انقطاع 11عادت االتصاالت لتليفونات األرضية والمحمول إلى مدن شمال سيناء، الخميس 

وقال شهود العيان أن اتصاالت التليفون األرضية، وشبكات المحمول الثالثة، وخدمة االنترنت انقطعت من الساعة التاسعة 

 دقيقة مساء. 12صباحا وحتى الخامسة و

 

 

 

 

 

 

http://akhbarelyom.com/article/56e159219e78739f1c39dae4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-1457608993
http://akhbarelyom.com/article/56e159219e78739f1c39dae4/%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-10-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%88%D8%B1%D9%88-%D9%85%D9%86-%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AA%D9%88%D9%86%D9%8A-1457608993
http://rassd.com/179691.htm
http://rassd.com/179691.htm
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=147164
http://www.coptstoday.com/Copts-News/Detail.php?Id=147164
http://akhbarelyom.com/article/56e1ed4f9e7873f45baf3ede/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%AF%D9%86%D8%A9-1457646927
http://akhbarelyom.com/article/56e1ed4f9e7873f45baf3ede/%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A9-45-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D8%AE%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%88%D8%BA%D8%B1%D9%82-%D9%85%D8%A6%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%81%D8%AF%D9%86%D8%A9-1457646927
http://akhbarelyom.com/article/56e1fbc88005633001e3e74a/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-1457650632
http://akhbarelyom.com/article/56e1fbc88005633001e3e74a/%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D8%B1-3-%D8%A3%D9%8A%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%A8%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A8%D8%AA-1457650632
http://akhbarelyom.com/article/56e19d348005637c525c5daf/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1457626420
http://akhbarelyom.com/article/56e19d348005637c525c5daf/%D8%B9%D9%88%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-9-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-1457626420
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 المحور الرابع

 تطورات المشهد األمني

 -األخبار األمنية: 

 (الشروق) ألوروبي: ادعاءات سترد عليها الجهات المختصةالداخلية عن بيان البرلمان ا

البرلمان األوروبي الذي اتهم مصر بوجود علق اللواء أبوبكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية للعالقات العامة واإلعالم، على بيان 

حاالت اختفاء قسري وتعذيب وانتهاك لحقوق اإلنسان بها، قائال إن "هذا شأن سياسي والجهات المختصة في الدولة سترد على 

 هذه االدعاءات".

 

 (اليوم السابع) مليارات جنيه من قيمة التسوية مع جهاز الكسب غير المشروع 1حسين سالم يسدد 

مليارات جنيه للدولة، عبارة عن أصول يمتلكها داخل  1كشفت مصادر مطلعة أن رجل األعمال حسين سالم سدد ما يقرب من 

  .إتمام التسويةمصر وأموال سائلة، تم وضعها فى خزانة الدولة لحين 

 

 (الشروق) مصرع قاتل رئيس مباحث شبرا الخيمة برصاص الشرطة

وقال المصدر  س مباحث قسم ثاني شبرا الخيمةأفاد مصدر أمني بوزارة الداخلية، بمصرع المتهم بقتل الرائد مصطفى لطفي رئي

إن تحريات ضباط اإلدارة العامة لمباحث القليوبية توصلت إلى أن المتهم محمد جودة المتورط في الحادث يختبئ بشقة خاله 

 بمنطق الساحل بالقاهرة.

 

 (اليوم السابع) مصرع شخصين فى اشتباكات بين الشرطة وعناصر إجرامية باإلسماعيلية

، فيما لقى شخصان مصرعهما بمحافظة األسماعيليةتمكنت اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط أحد العناصر اإلجرامية 

بنادق آلية  1قاذف من ذات العيار، و 6ادل إلطالق النيران بين الشرطة وخارجين عن القانون، وتم ضبط سالح آر.بى.جى وفى تب

  .وذخائر

 

 (الوطن) تفاصيل لقاء وزير الداخلية بقيادات الشرطة

وزير الداخلية، اجتماعا بعدٍد من القيادات األمنية العليا من مختلف المواقع الشرطية، في ختام  الغفارعبد عقد اللواء مجدي 

 الدورة الثانية لمؤتمر مديري األمن، والمصالح واإلدارات العامة المنعقدة في كلية التدريب والتنمية بأكاديمية الشرطة.

 

 (المصرى اليوم) وفاة مسجل خطر بأزمة قلبية داخل سجن المنيا

محبوس احتياطيا، على ذمة القضية  تلقى مدير أمن المنيا، إخطاًرا من مأمور سجن المنيا شديد الحراسة، بوفاة مسجل خطر شقي،

 جنايات ديرمواس، بأزمة قلبية. 6111لسنة  1228رقم 

 

http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032016&id=7497d549-7101-4707-81e7-872290590504
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032016&id=7497d549-7101-4707-81e7-872290590504
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D8%AF-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-/2623489
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B3%D8%AF%D8%AF-4-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%87-%D9%85%D9%86-%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%B3%D8%A8-/2623489
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032016&id=90172102-032b-4b69-9dc1-db575ce10f21
http://www.shorouknews.com/news/view.aspx?cdate=11032016&id=90172102-032b-4b69-9dc1-db575ce10f21
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A/2622834
https://www.youm7.com/story/2016/3/10/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%B9-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%89-%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D9%84%D9%8A/2622834
http://www.elwatannews.com/news/details/1017169
http://www.elwatannews.com/news/details/1017169
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908101
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908101
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 (المصرى اليوم) بة أمين شرطة في فض مشاجرة بمستشفى بالبحر األحمرإصا«: الداخلية»

ثناء أ سطحي بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم بجرحشرطة إنه أصيب أمين  الداخلية،قال مسؤول مركز اإلعالم األمني التابع لوزارة 

 مع موظفي مستشفى الغردقة العام، بالبحر األحمر. 6بين فض مشاجرة 

 

 -محاكم ونيابات: 

 (بوابة األهرام) أشخاص التهامهم بمقاومة السلطات في أوسيم 2حبس 

هامهم بمقاومة السلطات، أيام على ذمة التحقيقات، الت 1متهمين  2، بحبس مدير نيابةأمرت نيابة أوسيم برئاسة محمد هاني 

 ومساعدة متهم على الهرب، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار عاطل )هارب( التهامه بحيازة سالح ناري.

 

 (بوابة األخباربالمنيا )" دلجا نقطة اقتحام" في شخصًا 11 لـ سنوات11 لـ 2 من الحبس

سنوات في قضية  11إلى  2متهمًا من جماعة اإلخوان بالمنيا، بأحكام تتراوح بين  11قضت محكمة أسيوط العسكرية، بحبس 

 طة دلجا.اقتحام نقطة شر

 

 (بوابة األهرام) التفتيش القضائي" في قضية التخابر مع قطر“لـ المحكمة تحيل ممثل النيابة 

آخرين في قضية  11فهمي، التي تنظر محاكمة محمد مرسي وشهدت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين 

ونظًرا لما قام به رئيس النيابة فقد أمرت المحكمة بإحالته للتفتيش  التخابر مع قطر، مشادة بين القاضي وممثل النيابة.

 القضائي وفق مذكرة منها تشمل ما ورد بالجلسة.

 

 (البوابة نيوز) متهمين بإدخال شحنة حديد تستخدم في تصنيع المتفجرات شخصيينإخالء سبيل 

آالف جنيه لكل منهما، التهامهما  11أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية بإخالء سبيل شخصين منتميين لجماعة اإلخوان بكفالة مالية 

 ديد يشتبه في استخدامها في تصنيع المواد المتفجرة عن طريق مطار النزهة.بمحاولة إدخال شحنة ح

 

 (بوابة األهرام) مارس 12تأجيل طعن عمرو الشوبكي على إلغاء نتيجة فوز أحمد مرتضى بعضوية النواب لـ 

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار عبد اهلل عثر وسكرتارية جبيلى السيد، تأجيل الطعن المقدم من عمرو الشوبكي، إللغاء 

 مارس الجارى، لنظر موضوع الطعن. 12دائرة الدقى والعجوزة لجلسة نتيجة فوز أحمد مرتضى منصور، بعضوية مجلس النواب عن 

 

 (البوابة نيوز) إخوانًيا في "أحداث شارع الجمهورية" 18براءة جمال حشمت و

محمد جمال حشمت، وأسامة سليمان، وماهر  رأسهم بالبحيرة، وعلىمن قيادات جماعة اإلخوان  19برأت محكمة جنايات دمنهور 

حزيمة البرلمانيان السابقان، ومحمد سويدان رئيس المكتب اإلدارى إلخوان البحيرة، من تهمة التظاهر ومحاولة قلب نظام الحكم، 

 في القضية المعروفة إعالمًيا بقضية شارع الجمهورية.

http://www.almasryalyoum.com/news/details/908095
http://www.almasryalyoum.com/news/details/908095
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882935/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882935/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AD%D8%A8%D8%B3--%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D9%87%D9%85-%D8%A8%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%85.aspx
http://akhbarelyom.com/article/56e15e148005636f35bdd91e/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86-7-%D9%84%D9%80-10%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-13-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1457610260
http://akhbarelyom.com/article/56e15e148005636f35bdd91e/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B3-%D9%85%D9%86-7-%D9%84%D9%80-10%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D9%80-13-%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9-%D8%AF%D9%84%D8%AC%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%8A%D8%A7-1457610260
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882755/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882755/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%83%D9%85%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%85%D8%AB%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%AA%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A.aspx
http://www.albawabhnews.com/1817700
http://www.albawabhnews.com/1817700
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882616/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1.aspx
http://gate.ahram.org.eg/NewsContent/4/7/882616/%D8%AD%D9%80%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%AB/%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%83%D9%85-%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA/%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D9%84-%D8%B7%D8%B9%D9%86-%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%88%D8%A8%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A5%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A1-%D9%86%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D8%A9-%D9%81%D9%88%D8%B2-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%85%D8%B1.aspx
http://www.albawabhnews.com/1816807
http://www.albawabhnews.com/1816807

